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 چكیذٌ          
جٍّع كّىی و دیٍی و وزّد ظؼده فؼٍُگ ُای ىحفاوت از ویژگی ُای کكّر ٌیسؼیَ ةَ قيار ىی رود. 

کَ ایً ةَ ٌّةَ ظّد ّاىم ٌااىٍی ُایی در ایً کكّر قغه ونی آن چَ ایً ىـئهَ را جكغیغ ىی کٍغ 

کً ایً وزّد جّؿَْ ٌاةؼاةؼ ةیً ىٍاًق ىـیضی ٌكیً و ىـهيان ٌكیً و صحی در ةیً ده ُا كّىیث ؿا

کكّر اؿث. ُغف از ایً پژوُف جكؼیش ووْیث کكّر ٌیسؼیَ از ٌُؼ كّىیحی و ؿپؾ ىیؽان جّؿَْ 

جضهیهی و ةا ىٌانَْ چٍغ ٌلكَ از جّزیِ فىایی كّىیحی, فلؼ و  -پایغار آن ىی ةاقغ. ىا ةا روش جّمیفی

یَ از جّؿَْ ٌلكَ جّزیِ فىایی درگیؼی ُای كّىی در ٌیسؼیَ ةَ ایً پی ةؼدیو کَ زاىَْ ٌیسؼ

ؿیاؿی زیادی روةؼو قّد.  –ٌاىحّازٌی ةؼظّردار اؿث کَ ةاّخ قغه دونحيؼداٌف ةا چانف ُای اىٍیحی 

ٌحایر ةغؿث آىغه صاکی از ایً اؿث کَ جّؿَْ ٌاىحّازن ةاّخ جكغیغ ىٍازّات كّىی,فلؼ, ةیکاری, 

 ؿث.کاُف ؿؼىایَ گػاری ُای ظارزی, رقغ جؼوریـث و ... در کكّر ٌیسؼیَ قغه ا
  

 كّىیث, جٍّع كّىی, جّؿَْ پایغار, کكّر ٌیسؼیَ َبی کلیذی: ياصٌ          
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 :مقذمٍ  -1

ىفِّم كّىیث در ًّل زىان دؿحعّش جضّل پیّؿحَ ای قغه و یک ؿیؼ جکّیٍی را ؿپؼی کؼده 

ةّدٌغ  اؿث. در اةحغا گؼوه كّىی ىفِّىی ىػُتی داقث و ةَ گؼوه ُای غیؼ ىـیضی کَ ةَ ىـیضیث ٌگؼویغه

اقاره داقث. ؿپؾ ایً واژه ىفِّىی ٌژادی گؼفث و ىفِّم ىػُتی اونیَ ظّد را از دؿث داد، ونی ةار دیگؼ 

در ىٌانْات كّىی قاُغ جضّل و جکاىم ىٍْی گؼوه كّىی ُـحیو. در ایً ىؼصهَ ىفاُیو ىػُتی و ٌژادی 

ُب، رٌگ، پّؿث و ٌژاد ةا گؼوه گؼوه ُای كّىی کيؼٌگ قغه و ىٍْی ُيَ گؼوه ُایی کَ از نضاظ زةان، ىػ

 .(1:111:::ُای دیگؼ زاىَْ جفاوت داقحَ ةاقٍغ، گؼوه ُای كّىی كهيغاد ىی قٌّغ)اصيغی پّر و ُيکاران،
ی ىْيّنی جهلی ىی قّد. جيام کكّرُا  پغیغهدر زِان ىْامؼ، ٌاُيگٌّی كّىی در ُؼکكّر یک 

ُای  هرو ُـحٍغ و زىاٌی کَ ایً گؼو ىی رو ةَةا كّىیث ُای ىحْغد ةا ىكکم ؿازش ةا گؼوُِای ىعحهف كّ

كّىی ةَ قغت ةَ ایغئّنّژی و ُؼ فهـفَ ظّد وفادار ُـحٍغ، ىّوّع صادجؼ ىی قّد. در زّاىِ چٍغ پاره 

كّىی، اّىای ُؼ گؼوه كّىی ىْيّال ىایهٍغ در چؼظَ ُای ازحياّی ىسؽا زٌغگی کٍٍغ. در واكِ، جٍّع كّىی 

جاریعی زّاىِ، آدار ّيیق و ةی قياری ةَ مّرت ةٍغی ٌیؼوُای  –ياّیةَ ىٍؽنَ ی وزِی از قکاف ازح

در زّاىِ چٍغ كّىیحی یا پهی ژٌیک، ىّوّع از ایٍؼو ازحياّی، ؿیاؿی و پّیف ُای آن ةؼ زِان ىی ٌِغ. 

 (.111:،13:ُيؽیـحی و ىفِّم جٍّع كّىی ةا وصغت ىهی اىؼی صیاجی اؿث)ةِؼاىیان،

ىػُتی ةَ مّرت ةانلّه یکی از ةـحؼُای ىِو ٌااىٍی  -کذؼت كّىیزّاىِ دارای َ ّتارت دیگؼ، ة 

ىػُتی در زّاىِ چٍغ پاره ىی  -ازحياّی قٍاظحَ ىی قٌّغ و ّغم ىغیؼیث مضیش ىـایم كّىی -ؿیاؿی

جّاٌغ ةضؼان ُای ّيیق ؿیاؿی و ازحياّی را در پی داقحَ و جا ىؼز ةَ ظٌؼ اٌغاظحً صیات ٌُام ؿیاؿی ةَ 

وزّه جيایؽ كّىی و ٍّامؼ كّىیث ةا ىّوّّات ُّیحی و از آن زِث اُيیث دارد کَ، ّيغجا ایً اىؼ پیف رود.

قکاف ُای كّىی را ةَ نضاظ ىاُیث ىی جّان زؽو قکاف ُای  .گاه اّحلادی گؼوه ُای كّىی ارجتاط دارد

ٌّع  ُّیحی داٌـث کَ ىاُیحی جعاميی دارٌغ، یٍْی پحاٌـیم ظكٌّث و جعامو در آٌِا ةاالؿث. در ایً

قکاف ُا اظحالف امهی ةؼ ؿؼ ىـائم اؿث. ایً اىؼ ةؼای ًؼفیً درگیؼ اىکان کيی زِث جسيیِ ىٍافِ و 

ٌِایحا رؿیغن ةَ ٌّّی ىنانضَ پغیغ ىی آورد، چّن ُؼ یک از گؼوه ُای درگیؼ، صفٍ ىٍافِ و گاه ىّزّدیث 

در ةـیاری از زّاىِ، اؿاس، ةؼ ایً  (.131:111)کّقکی، صـیٍی،ظّد را در گؼوه صػف ًؼف دیگؼ ىی ةیٍغ

ةؼظی از ایً  ّّاىم زیادی ةَ ایً ووْیث درگیؼی ُا کيک ىی کٍغدرگیؼی ُای كّىی را قاُغ ُـحیو. 

جؼکیب ُّیث كّىی و جّزیِ ٌاّادالٌَ ی ىٍاةِ و ىٍافِ ازحياّی پیؼاىّن ٌـتث ةَ ىؼکؽ،  ّّاىم ّتارجٍغ از1

يچٍیً ةؼ ؿؼ ٌاةؼاةؼی كغرت و ٌفّذ ىٍاًق كّىی ٌـتث ةَ جـهي یک گؼوه كّىی ةؼ ؿایؼ اكّام و ُّلیغجی، 

 (.Brass,1991:204-207)كغرت ىؼکؽی 
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یکی از ىٍاًلی از كاره آفؼیلا از زيهَ ىٍاًلی در زِان اؿث کَ در آن ةضؼان كّىی ةَ ٍّّان  

ّی ظاص ةؼوز ٌّةا كّىی در کكّرُای چٍغ كّىیحی و ُای ةضؼان چٍیً  .ةضؼان ُای ةـیار ىِو وزّد دارد

گاُا ظّد را در اقکال ٌاؿیٌّانـو كّىی و ةا ىهی  ،. ایً ٌّع از ظاص گؼایی كّىیُيؼاه اؿثگؼایی كّىی 

در پی ىٌؼح کؼدن ظّد ةؼای رؿیغن ٌكان ىی دُغ کَ  جضث جادیؼ فؼایٍغ زِاٌی قغنقغه گؼایی ةاز جّنیغ 

گٌَّ ةضؼان ُا و چانف ُای كّىی ةَ ةؼ ایً اؿاس، ایٍةَ ظّاؿحَ ُای ؿؼکّب قغه دردوران ىغرٌیحَ اؿث. 

یکی از جِغیغات غیؼ ٌُاىی اؿث کَ جياىیث اروی و صحی ظنّص وكحی زٍتَ ّلیغجی ٌیؽ پیغا ىی کٍغ 

  (.11:111:را ىّرد جِغیغ كؼار ىی دُغ)ّؽجی و اصيغی،ی ؿیاؿی ىكؼوّیث رژیو ُا

یٍَ ُا و ّّاىم واگؼایی و ىٌانَْ ووْیث اكّام در کكّرُای ةا ىهث جؼکیتی و ةَ ویژه قٍاظث زى

دارد. ّهم ةؼوز و اٌگیؽه ُای اصـاؿات و اكغاىات واگؼایاٌَ و  اٌـسام ىهیُيگؼایی ٌلف ىّدؼی در وصغت و

در انتحَ  (.4:1:113)اُّيی و صیغری،ریكَ و ىٍكاء داظهی دارٌغ ّيغجا ُيگؼایاٌَ در زّاىِ چٍغكّىیحی، 

جاریط، ةَ ىٌانْات كّم قٍاؿی ةَ ٍّّان کكيکف و پغیغه ای  ؼ و ٌیؽ در ًّلمکكّرُا، در دوران ىْااکذؼ 

ُای  ؼش ىّزب ّغم جّزَ ةَ صلّق گؼوهٌگٌّع قغه اؿث. ایً ؼیـحَ در راؿحای جىْیف دونث ىؼکؽی ٌگ

گؼوُی کَ ةَ اّحلاد ةؼظی ماصب ٌُؼان ةا وزّد جْغاد کو  ؛جىْیف صلّق اكهیث ُا ىی قّدكّىی و ةَ ویژه 

ةَ ووِ » گّیغ1 جافهؼ ىیزىیٍَ در ُيیً ف ىِيی در ةضؼان ُای كّىی داقحَ ةاقٍغ. زيْیث ىی جّاٌٍغ ٌل

اكهیحِا جّزَ ةیكحؼی ىتػول داریغ و ُيَ رده ُای اكهیث از زيهَ اكهیحِای ظیهی کّچک. آٌِا کـاٌی 

ةیكحؼ از ُيَ اکٍّن رٌر ىی ةؼٌغ و ٌیؽ آٌان ىِو جؼیً ىٍتِ ؿحیؽُای ةانلّه  ُـحٍغ کَ

الزم ةَ ذکؼ اؿث، ّّاىم ىعحهفی در ایساد و جكغیغ یا جعفیف چانف ُای كّىی ٌلف  (.102یٍا1روى«)ُـحٍغ

كّىی یا  ةؼوز ةضؼانكّىی از ؿّی صکّىث ُا در ةؼظّرد ةا ىلّنَ جٍّع ٌگؼش و قیّه دارٌغ. در ایً ىیان، 

 (.131:111:)ؿْغآةادی و ُيکاران،ٌلف ىِيی داردجـؼیِ روٌغ جّؿَْ ُو افؽا و ُيگؼا 
ىػُتی و وْف در ُّیث ىهی  -یکی از ىـایم ىِو در ىٍاًق پهی ژٌحیک، رقغ ُّیث كّىی

اؿث کَ ةاّخ َِّر جضؼکات ؿیاؿی ظكٌّث آىیؽ كّىی و ةْىا ىػُتی، در ةؼظی ىلاًِ قغه و فلغان 

غگاه ىلانَ پیف رو ةا دؿحيایَ كؼار دادن ىتاصخ جّؿَْ و ٌیؽ دی ُيتـحگی و اٌـسام ىهی را پی داقحَ اؿث..

كؼار داده اٌغ درمغد ةَ دؿث دادن جضهیهی جّزَ ُایی کَ ٌـتث ىیان جّؿَْ و ةضؼان ُای كّىی را ىّرد 

ُيَ زاٌتَ از ایً دیغگاه ُا در راةٌَ ةا کكّر ٌیسؼیَ اؿث. ةا ًؼح چِار دیغگاه در زىیٍَ جّؿَْ و ؿحیؽه 

يً ةَ دؿث دادن جنّیؼی ٌـتحا زاىِ ُای كّىی؛ یٍْی ٌُؼیات ؿٍحی، زغیغ، ىؼصهَ گػار و فؼاٌّگؼایی، و

از ایً صّزه پژوُف، ةَ ةؼرؿی ىـایم ٌیسؼیَ پؼداظحَ و ةا جّزَ ةَ جئّری ُای گفحَ قغه، ىـایم كّىیحی و 

 .ؿٌش جّؿَْ آن ُا را ةا جّزَ ةَ دیغگاه ُای فّق ارزیاةی ىی کٍیو

 :ريش تحقیق(2
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گؼایی ةا جاکیغ ةؼ جٍّع كّىیث ُا و ُغف از اٌسام ایً جضلیق کانتغ قکافی ّّاىم ىّدؼ ةؼ وا

جضهیهی و ةا جاکیغ ةؼ جضهیم  -در ىلانَ صاوؼ ةا روش جّمیفی ةؼرؿی ووْیث جّؿَْ کكّرٌیسؼیَ اؿث.

ّّاىم اكحنادی، ازحياّی ىّدؼ در واگؼایی جالش قغه اؿث جا چانف ُای اىٍیث و ؿیاؿی کَ ىٍكا آن جٍّع 

 .كّىی  کكّر ىی ةاقغ را ىكعل کؼد
 

 تحقیق:یىٍ پیط(3

ةا پیغایف دونحِای ىهی اُيیث  1:ةضخ پیؼاىّن اكهیث ُا و اكّام ىّوّّی اؿث کَ از كؼن 

دیگؼ در دَُ ُای  را ةاّخ گؼدیغ جا ىّوّع ةاپُای ازتاری و یا ىِازؼت ةؼای کار در ارو ىِازؼتیافحَ اؿث. 

دٌیای زغیغ، جّزَ ةَ صلّق  گػقحَ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد . ةا اُيیث یافحً دىّکؼاؿی و صلّق ةكؼ در

اكهیث ُای دیٍی و كّىی افؽایف یافث. ُيؽىان ةا گـحؼش ىٌانْات فؼٍُگی و اٌـان قٍاؿی، فؼٍُگ كّىی، 

ىضهی و فؼٍُگی جّده ىّرد ىٌانَْ ةیكحؼی كؼار گؼفث. فؼدریک ةارث، اٌحٌّی اؿيیث، ُكحؼ و گّةّگهّ از 

 زیؼ جْغادی از پژوُف ُای ىؼةًَّ را قؼح ىی دُیو1 در زيهَ ٌُؼیَ پؼدازان در زىیٍَ كّىیث ُـحٍغ.

ىلنّدی در ىلانَ ای ةا ٍّّان جّؿَْ و ىٍازّات كّىی ةا دؿحيایَ كؼار دادن ىتاصخ جّؿَْ و ٌیؽ  -

دیغگاه ُایی کَ ٌـتث ىیان جّؿَْ و ةضؼان ُای كّىی را ىّرد دكث ٌُؼ كؼار داده اؿث. دیغگاه 

ان ىّرد ةؼرؿی كؼار داده اؿث. و ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ کيی ُای جّؿَْ را در دوره ُای ىْامؼ ایؼ

و کاؿحی ُا ، نغؽش ُای اكحنادی دونث ُا در دوره ُای ىّرد ةؼرؿی اش پاؿعگّی ؿؼیِ كّىیث 

قکاف ىیان واكْیث ُای ىّزّد و آىال گؼوه ُای كّىی را جكغیغ کٍغ. کَ ه و ةاّخ قغه ُا ٌتّد

 ٌعتگان فکؼی و ازؼای را وؼوری ىی ٌيایغ.نؽوم ازحياع ٌُؼ و وصغت ّيم ىیان 
صق پٍاه در ىلانَ ىّازٌَ فؼاگیؼ1 چارچّةی جضهیهی ةؼای جتییً ٌلف و جادیؼ كّىیث ةؼ ؿیاؿث  -

ظارزی؛ گـحؼش جادیؼ گػاری ىحغییؼ كّىیث ةؼجؼجیتات اىٍیحی ؿیـحو ُای جاةِ ةَ ویژه ظاورىیاٌَ 

ی جتییً رئانیـحی کالؿیک در جضهیم ایً روٌغ رو ةَ را ىّرد ةؼرؿی كؼار داده اٌغ. ةا جكؼیش ٌارآىغ

 رقغ ٌُؼیَ ىّازٌَ فؼاگیؼ را ّؼوَ ٌيّد.
ةَ ظنّص ىٌانْات جٌتیلی  ایؼاندر ظنّص كّىیث ُا و ؿٌش جّؿَْ یافحگی آٌان در ُيچٍیً 

ةیً دو كّىیث اٌسام قغه اؿث. اىا ایً ىٌانْات در کكّرُای افؼیلایی چٍغان كاةم جّزَ ٌیـث. 

ؿیاؿی پیف روی کكّر  –اط ةیً جٍّع كّىی و جّؿَْ ٌاىحّازن آٌان ةا چانف ُای اىٍیحی ارجت

 ٌیسؼیَ ىّوّع ایً ىلانَ اؿث.

 

 :مببوی وظزی (4
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  ( قًم ي قًمیت: 1-4

غیؼ ىـیضیان و غیؼ  -:واژه كّم در فؼٍُگ ةیً انيههی زةان اٌگهیـی وةـحؼ دو ىٍْی دارد1 

ؼویغه اٌغ، ىذم کفار و ةث پؼؿحان کَ ىعانفث یِّدیث و ىـیضیث اٌغ؛ کهیيیان؛ کـاٌی کَ ةَ ىـیضیث ٌگ

ىٍـّب ةَ ویژگی ُای زـيی و ذٍُی ٌژادُا یا ىؼةّط ةَ جيیؽ دادن گؼوه ُای ٌژادی ةكؼی ةؼاؿاس  -1

رؿّم و ویژگی ُای ىكحؼك.در صانی کَ جْؼیف ٌعـث اىؼوزه ةی اّحتار ةَ ٌُؼ ىی رؿغ، جْؼیف دوم ٍُّز 

 اقاره« ویژگی ُای زـيی و ذٍُی در ٌژادُا»و « گؼوه ُای ٌژادی»، «ٌژادُا»و ةَ ًّر ظاص ةَ  کارةؼد دارد

ةَ ٌفِ جْؼیف دوم یٍْی « ىهم گؼایف ٌیافحَ ةَ ىـیضیث»ىی کٍغ. ةَ ّتارت دیگؼ، جْؼیف اول یٍْی 

 (.101:141کارةؼد ظّد را از دؿث داده اؿث)اصيغی،« ٌژادُای ةكؼی»

ىی ةاقغ. واژه گؼوه كّىی « ؿازىان ازحياّی ىحفاوت فؼٍُگی»ةَ ىٍؽنَ کهی جؼیً ىفِّم كّىیث

در ادةیات اٌـان قٍاؿی ىْيّال ةَ زيْیحی اًالق ىی قّد کَ دارای ظّدىعحاری زیادی در ةاز جّنیغ 

زیـحی ظّد ةاقغ. ارزش ُای فؼٍُگی، اؿاس ىكحؼکی داقحَ ةاقغ کَ در درون اقکال فؼٍُگی ةا وصغت 

آىغه ةاقٍغ و یک ىیغان ارجتاًی و کٍف ىحلاةم ؿازٌغه دارای یک اصـاس جْهق ةَ یک آقکاری گؼد ُو 

  (.:1101:11واكْیث ةیؼوٌی ةاقٍغ کَ آٌِا را از دیگؼان جفکیک ىی کٍغ)ىارجیً،

گؼوه ُای اٌـاٌی کَ ةَ دنیم قتاُث ُای »وةؼ گؼوه ُای كّىی را ایً چٍیً جْؼیف ىی کٍغ1

ةَ دنیم جاریط ُای اؿحْياری یا ىِازؼجی از ةاور ذٍُی ةَ جتار ىكحؼك  فیؽیکی یا اداب و رؿّم و یا

 (.:191:11ىانكّیچ،«)ةؼظّردارٌغ؛ ةؼّکؾ وزّد رواةي ظٌّی ىیان ایً گؼوه ُا امال ىِو ٌیـث

كّم یک ىسيَّّ ازحياّی جيایؽ یافحَ، ةـحَ و پایغار ىْؼفی ىی قّد کَ ریكَ »از ٌُؼ ةؼجّن، 

ی اؿٌّره ای جنّر ىی کٍٍغ و ّيّىا دارای ٌام، رؿو ُا، ارزش ُا و زةان ىكحؼك ُای ظّد را در گػقحَ ا

 (.1121:110)ةؼجّن،« اؿث

از كّىیث، جْاریف ىحْغدی قغه اؿث، اىا ةَ ٌُؼ ىی رؿغ جْؼیفی کَ آٌحٌّی اؿيیث از كّىیث 

افـاٌَ ازغادی  داقحَ اؿث دارای کارةؼد ةاالیی ةاقغ. كّم ّتارجـث از یک زيْیث اٌـاٌی ىكعل ةا یک

ىكحؼك، ظاًؼات ىكحؼك، ٍّامؼ فؼٍُگی، پیٌّغُای جاریعی ةا یک ؿؼزىیً ىادری ةا ؿؼزىیً جاریعی یا 

 (.191:144:وًً )اؿيیث،

 

 ( اقلیت :2-4

گؼوُی از افؼاد یک کكّر »و در امٌالح، « كـيث کو جؼ»، «کو ةّدن»اكهیث در نغث ةَ ىٍْای 

 (.411:110)آریاىٍف،« یث ىحيایؽ ةاقٍغً و ىػُب یا ٌژاد، از اکذؼیا یک قِؼ ىی ةاقٍغ کَ از نضاظ دی
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گؼوُی کَ در یک کكّر جْغاد آٌِا » اكهیث را ایً گٌَّ جْؼیف ىی کٍغ1  ،کيیـیّن صلّق ةكؼ ؿازىان ىهم

از ةلیَ ی زيْیث کيحؼ ةّده و ةا وزَ جيایؽ ٌـتث ةَ دیگؼان در یک ىّكْیث غیؼ غانب كؼار دارٌغ و ةؼای 

 (.111:،12:)قهی و ةؼادن،«ؼٍُگ ظّد دارای ٌّّی صؾ اٌـسام و ُيتـحگی ُـحٍغصفٍ ف

 

 ( ياگزایی ي َمگزایی قًمی:3-4

ىهث ُا ىحادؼ از دو ٌیؼوی ىعانف، ىحيایم ةَ ىؼکؽ یا ُيگؼا و  -یکپارچگی ىهی ةیكحؼ دونث

ٌؽدیک قغن افؼاد ةَ  ُيگؼایی ةَ نضاظ ىفِّىی ّتارجـث از جلؼیب و ٌیؼوی گؼیؽ از ىؼکؽ یا واگؼاؿث. 

 (.1411:110ؿيث ٌلٌَ ای ىكعل کَ ىْيّال ةَ ٍّّان ُغف ىكحؼك آٌان قٍاظحَ ىی قّد)صافٍ ٌیا،

ُيگؼایی ةَ ىٍْی اصـاس جْهق و ُيتـحگی ازؽای ىهث ةا جيام ٍّامؼ جكکیم دٍُغة کكّر اّو از 

ُا و جِغیغُا ةؼای کكّر را  ؿؼزىیً، ٌُام ؿیاؿی و ىهث اؿث؛ یٍْی افؼاد ةَ وزّد آورٌغة ىهث، فؼمث

ُا و ىٍافِ ىهی در جيام اةْاد آن ُـحٍغ.  داٌٍغ و صاوؼ ةَ دفاع از ارزش فؼمث و جِغیغی ةؼای ظّد ىی

1 141:کٍٍغ، ّّاىم ىٍّْی و ّّاىم ىادی )ىسحِغزاده،  ُا در ایً زىیٍَ ةؼ پایة دو رویکؼد ّيم ىی صکّىث

 -وصغت دروٌی واصغ ؿیاؿی را جاىیً کٍغ)زؼدنٌیؼوُای ىؼکؽ گؼا1 ُؼ ّاىهی کَ  (.29و  22

قٌّغ جا کكّر  ( ةَ ٍّّان ٌیؼوُای ّاىم ُيگؼایی كهيغاد ىی قٌّغ. ایً ٌیؼوُا ىّزب ىی2211:110راوٌحؼی،

ةَ مّرت یکپارچَ و ىٍـسو جؼ ّيم کٍغ و ٌلف و کارکؼد ٌیؼوُای ىؼکؽگؼیؽ را کيؼٌگ ىی 

 .(:321:11،کٍٍغ)صیغری

، ّتارجـث از جفکیک و زغایی از ُيغیگؼ و دور قغن آن ُا از ُغف ىكحؼك واگؼایی در ةؼاةؼ آن

واگؼایی ّتارت از اصـاس زغایی ةانلّه و ةانفْم  (.1411:110و وصؼکث ةَ ؿيث ُغف ُای ظاص)صافٍ ٌیا،

کَ ةَ زای اصـاس جْهق ةَ ىهث،  ًّری اكّام ةا جيام یا ةعكی از ٍّامؼ جكکیم دٍُغة کكّر اؿث؛ ةَ

صکّىث، ةا ٍّامؼی ىاٌٍغ زةان كّىی، ؿؼزىیً كّىی، و کكّرُا و ىٍاًق ُيـایَ اصـاس  ؿؼزىیً و

  (.131 111:ُيگؼایی ٌيایٍغ )ّتغی، 
ٌیؼوُای واگؼا، ٌیؼوُایی ُـحٍغ کَ در یک زاىَْ ةاّخ جسؽیَ واصغُای ؿیاؿی ىی قٌّغ و در 

ؼایی را ٌـتث ةَ ؿٌش ىهی ةیً ّيم ىی کٍٍغ. ُؼ چٍغ ایً ٌیؼوُا ٌّّی واگ ُيگؼازِث ّکؾ ٌیؼوُای 

لّیث ىی کٍٍغ، ونی در ؿٌش ىضهی و كّىیحی ةَ قکم یک ٌیؼوی ُيگؼا ّيم ىی کٍٍغ و جكّىیث ُا 

اٌـسام ةیً آٌِا را جلّیث ىی کٍٍغ. ریكَ اکذؼ واگؼایی ُا ىضؼوىیث ٌـتی اؿث کَ ةاّخ ایساد ٌاروایحی در 

 (.411:113)اُّيی و صیغری ،ّهیَ ىضؼوىیث اؿث کهی ةؼای اكغامافؼاد ىی گؼدد و ٌاروایحی ىضؼکی 

گؼایف كّم ىضّری، كّم گؼایی و كّم ىغاری، ّيغجا در پاؿط ةَ جعنیل ىٍاةِ و اىکاٌات و 

ُای  یةَ دنیم آگاُ ُيچٍیً جيایؽ ةیً ىکاٌِای ظاص ةَ وزّد ىی آیغ کَ در ًّل جاریط ةْغ از اؿحْيار
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دو ٌّع درگیؼی كّىی  قّرقِا و کكحارُا فؼاواٌی ٌیؽ قغه اؿث.، ایً روٌغ قغت گؼفحَ اؿث و ىٍسؼ ةَ كّىی

كاةم قٍاؿایی اؿث1 یکی درگیؼی ىیان گؼوه ُای كّىی کَ ةؼ ؿؼ ىٍازّات ىِيی ىذم ىـائم ؿیاؿی، 

ازحياّی، اكحنادی، فؼٍُگی، ىػُتی  ةاقغ؛ دوىیً قکم، درگیؼی ُا ىیان گؼوه ُای كّىی ةا صکّىث اؿث 

 و اكحغار صکّىث را فؼاُو ىی اورد.  کَ ةـحؼ کاُف ىكؼوّیث

ُای فىایی از ٌُؼ ىْیار زٌغگی، ؿٌش ؿّاد، آىّزش و  در رویکؼد ىادی، ُارجكّن ةَ ٌاةؼاةؼی

ویژه فهـفة ؿیاؿی  ُای ٌژادی وًتلاجی و ةَ پؼورش، ًؼز جهلی اكحنادی، ًؼز جهلی ٌِادُا، ًؼز جهلی جفاوت

غ ةاّخ ایساد کكيکف ُای ةیً كّىی یا ةیً صکّىث و اكّام کَ ىی جّاٌ (.Glassner,2004:56)جّزَ دارد 

 قّد.
 . ٌُؼیَ یکپارچگی ؿؼزىیٍی ُارجكّن2-3

ٌیؼوُای ىؼکؽ  ُارجكّن ةؼایً ةاور اؿث کَ دو ىسيَّّ از ّّاىم در یکپارچگی ؿؼزىیٍی ىّدؼٌغ.

یّؿحگی ىی کكاٌٍغ. ا ةَ ؿّی پگؼیؽ کَ دونث را ةَ ؿّی فؼوپاقی ىی راٌٍغ و ٌیؼوُای ىؼکؽ گؼا کَ آن ر

 ٌگاری ژان گاجيً ٌيٌَّ ُای ىِيی از ٌیؼوُای ىؼکؽ گؼیؽ و ٌیؼوُای ىؼکؽ گؼا ُـحٍغ. م زٍتف و ٌيادّّاى

ةَ ةاور ُارجكّن در زغؼافیای ؿیاؿی ٌیؼوُای ىؼکؽ گؼیؽ اؿاؿا ةؼآىغه از ویژگی ُای فیؽیکی )ّیٍی( دونث 

د دیگؼ قؼایي دروٌگاٌی ةؼظی کكّرُای افؼیلایی اؿث ُـحٍغ نػا اٌغاز و قکم دونث ةـیار ىِو اؿث. ىّر

کَ ىاٌغگاری قان ةَ ؿتب ىـائم وظیو ٌاقی از واةـحگی جِغیغ ىی قّد در ىلایـَ در کكّرُای دروٌگاٌی 

ىاٌٍغ اجؼیف ىّكْیث اُيیث چٍغاٌی ٌغارد. ُارجكّن از چٍیً ىٍُؼی ةؼ ایً ٍّامؼ جاکیغ دارد زیؼا ایً 

کيحؼی ىؼکؽ گؼیؽ از آٌچَ او جٍّع در ىكعنات زيْیث و دونث ىی داٌغ اُيیث  ّّاىم در ىلام ٌیؼوُای

دارد. ةَ ةاور او جٍّع و جْغد ّّاىهی ُيچّن زةان، جفاوت ُای كّىی و ىػُتی را قاىم ىی قّد کَ زىیٍَ ؿاز 

گی ؿحیؽش ىیان دونث ُا ُـحٍغ. ُارجكّن از ىلّالجی چّن فاؿفَ ؿیاؿی، جضنیالت و ؿٌّح ىحغییؼ زٌغ

( ةؼ ایً ةاورٌغ کَ 111:کو جؼ ؿعً ةَ ىیان آورده اؿث و ایً در صانی اؿث کَ کـاٌی ُياٌٍغ قارت)

اىؼوزه ىِو جؼیً ٌیؼوی ىؼکؽ گؼیؽ در ىیان ّّاىم ىحْغد، ٌاةؼاةؼی در ؿٌّح ةؼظّرداری اؿث)کاویاٌی 

 (.:2-201:111راد،

 .جّؿَْ ٌیافحگی )جّؿَْ ٌاىحساٌؾ( 9-3

از یک ؿّ پایغاری »غگی ةـیار ةیكحؼی ٌـتث ةَ ىفِّم جّؿَْ دارد1 ی، پیچجؼکیب جّؿَْ پایغار

در جّؿَْ پایغار، ةَ ىـانَ َؼفیث كاةم جضيم کؼه زىیً ةؼ ىی گؼدد، فارغ از آن کَ، ةَ ىفاُیيی ُيچّن 

ز ٌاةؼاةؼی و ّغانث ازحياّی جّزَ کٍغ. از دیگؼ ؿّ، جّؿَْ، ىـحهؽم رقغ اكحنادی ىـحيؼ ٌیؽ ُـث. فارغ ا

 آن کَ جّان اکّنّژیک و گٍسایف کؼه زىیً در چَ ؿٌضی كؼار دارد و چَ ىضغودیث ُایی ةؼ ىـیؼ رقغ

 (.211:111ىـحيؼ جضيم ىی کٍغ)ىحّؿهی،
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جضلق جّؿَْ پایغار، ىـحهؽم پیگیؼی رقغ اكحنادی و جاىیً ُيَ ٌیازُای اؿاؿی، ُيؼاه ةا 

ةٍاةؼایً، جّؿَْ پایغار، ةَ زای جيؼکؽ ةؼ زٍتَ ىضفّظ داقحً قؼایي الزم ةؼای پایغاری ایً ووِ اؿث. 

در  ی از اةْاد ازحياّی و زیـث ىضیٌی را ةا اةْاد اكحنادی ًؼاصی ىیکٍغ.و کيی جّؿَْ، فهـفَ ی اكحنادی

َ کٍی فلؼ و يْی اُغاف ایساد رفاه، ىْیكث، ریكکارکؼد ُيؽىان ایً ؿَ زٍتَ، جضلق ز صلیلث،

از ىٍاةِ ًتیْی را دٌتال  و ٌیؽ افؽایف داىٍَ ةِؼه گیؼی ٌـم ُای آیٍغهاز زٌغگی ىٌهّب  ةؼظّرداری ُيگان

 (.131:111: ىی کٍغ)ّهّی زاده،

ً جلّیث یکپارچگی ُّیث و اىٍیث ىهی ٌیؽ اؿث، یةؼای جضلق جّؿَْ پایغار کَ ةَ ٌّّی جىي

یافحگی ةؼظّردار وؼورت دارد جا ىٍاًق ىضؼوم در ؿٌش ىهی ةَ نضاظ ةؼٌاىَ ُای جّؿَْ ای از صلّق جّؿَْ 

ٌاُيگّن ُـحٍغ، یکی از راه ُای ٌفّذ، اؿحفاده از كّىیث  درمغ کكّرُای زِان 10َ ةَ ایٍکَ ةا جّزةاقٍغ. 

 ُای ٌاراوی اؿث.

 
 

 1 ىغل جْاىهی یا ُيگؼاؿازی چؼظَ جّنیغ ُيگؼایی در یک ٌُام ؿیاؿی ةا جّزَ ةَ جادیؼ ىحلاةم ّّاىم:قکم 

 (113:)اُّيی و صیغری،

جؼیً جفاوت ُا در ُؼ کكّر، ٌاةؼاةؼی در فؼمث ُای اكحنادی، ًتیْث، زةان، ُّیث ّيغه 

ظّاُی و جاریط اؿث. وكحی جفاوت ُای ىکاٌی ّيیق ةاقغ و اٌـان ُای ىکان ُای کيحؼ جّؿَْ یافحَ ٌـتث 

ٍغ، صغاكم ةتیٍ وت ُا دراُيیً جفةَ ایً جفاوت ُا آگاُی یاةٍغ و ؿِو ظّد را در ىكارکث ىهی ةَ ّهث 

جٍف ُایی را ةؼای صکّىث ایساد ىی کٍٍغ و اصـاس ىٌٍلَ گؼایی در ىلاةم ىهی گؼایی جلّیث ىی 

 (.211:111پیكگاُی فؼد و اىیغی اوج،قّد)
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 (.3401:119)كاؿيی،

 

 .جئّری ُا و ٌُؼیات كّىیث و جّؿ7-3َْ
 تئًری محزيمیت وسبی.1-7-4

از ٌُؼ انیّت اروٌـّن  ث ٌـتی اقاره دارد.یکی از جئّری ُای رواةي ةیً كّىیث ُا ةَ ىضؼوىی

ىضؼوىیث ٌـتی کَ از ىلایـَ ووِ ظّد ةا دیگؼان صامم ىی قّد از زيهَ ٌاکاىی ُایی اؿث کَ ىی جّاٌغ 

ىّزب ةؼوز جىاد و زٍتف ُای كّىی گؼدد. راةؼت گؼ ىی گّیغ ٌاةؼاةؼی ُا و قکاف ّيیق ىیان گؼوه ُای 

د و افؽایف جىاد ىیان آٌِا ىی قّد. ایً رُیافث از زيهَ رُیافث ىعحهف كّىی در یک زاىَْ ةاّخ ایسا

-ُایی اؿث کَ در زىیٍَ ّهّم ازحياّی، رقغ فؼاواٌی داقحَ و جحكؼیش ىفنم جؼ آن در جئّری ُای ؿیاؿی

 (.111:111:ازحياّی گؽارش قغه اؿث)ةِؼاىیان،
 وظزیٍ چُبرگبوٍ تًسؼٍ ي ًَیت قًمی.2-7-4

 ٍحی در ةاره جّؿَْ و ُّیث كّىیانف( ٌُؼیَ پؼدازی ُای ؿ

جا چٍغ دَُ كتم اکذؼ پژوُكِای اٌسام قغه درةاره فؼایٍغ جّؿَْ، جکیَ و جاکیغ ةؼ ُّیث ُای 

كّىی را ظاص زّاىِ ّلب ىاٌغه داٌـحَ، ةؼ ایً ةاور ةّدٌغ، زّاىْی کَ ةَ نضاظ ؿاظث اكحنادی و ازحياّی 

  ا ىكکالت ةیكحؼی ىّازَ اٌغ.را در ىؼاصم ّلب ىاٌغه جؼی ُـحٍغ در ایً ةاره ة
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ًیف وؿیْی از زاىَْ قٍاؿان و ٌُؼیَ پؼدازان جّؿَْ و ٌّؿازی در جسؽیَ و جضهیم ُا و ىلایـَ 

ُای ظّد از زاىَْ ؿٍحی و زاىَْ مٍْحی ةؼ ایً ادّا پای ىی فكؼدٌغ کَ جفاوت ُا و اظحالفات كّىی در 

؛ در ایً ىیان جضنیم دىّکؼاؿی، (1211:149،)ؿیغاىاىیروٌغ ىغرٌیؽه قغن ةَ جغریر رٌگ ظّاُغ ةاظث

رقغ مٍْث، کـب رفاه اكحنادی وةاال رفحً جضنیالت ةَ از ىیان رفحً صـاؿیث ُای كّىی کيک ظّاُغ 

 کؼد.

ٌُؼیَ پؼدازی ُای ؿٍحی درةاره جّؿَْ و ُّیث كّىی ةؼ ایً ىتادی جکیَ دارد کَ امّال، ّلب 

ؼىایَ داری ىهی و ٌتّد ةازاری یکپارچَ و ىهی، ىّزب ةلای ىاٌغگی ُای اكحنادی و مٍْحی، فلغان رقغ ؿ

ةازارُای داظهی و فلغان جلـیو کار ىٌٍلَ ای ةا ؿهب اىکان جّنیغ اٌتّه از ؿؼىایَ داری داظهی، در ّيم ةَ 

 (.Burman,1988:375)اؿحيؼار ایً ٌاجّاٌی کيک کؼده اؿث

 ب( ٌُؼیَ پؼدازی ُای زغیغ درةاره جّؿَْ و ُّیث كّىی

ؼ ٌُؼیَ پؼدازی ُای كغیو، ىغرٌیؽه قغن زّاىِ را ّاىم اؿحضانَ و ادغام گؼوه ُای كّىی ةؼ اگ

درزَ ای، فؼایٍغ ىغراٌیؽاؿیّن را ىّزب آگاُی 10:ىی قيؼدٌغ، ٌُؼیَ پؼدازی ُای زغیغ ةا جغییؼ زِث 

ؿیکّرات ىْحلغ اؿث ىغرٌیؽاؿیّن، ةَ ویژه جّؿَْ مٍْحی ةؼاؿاس ىیؽان رقغ  گؼوه ُای كّىی داٌـحَ اٌغ.

اكحناد ىهی، ىّزب جّؿَْ ٌاىّزون و اؿحيؼار و جْيیق ُؼ چَ ةیكحؼ ىضؼوىیث ىٍاًق ّلب ىاٌغه ىی گؼدد. 

ىؼ ُيچٍیً ایً ىغرٌیؽاؿیّن در جالكی ةا ىضؼوىیث جْيیق یافحَ، آگاُی كّىی را در پی داقحَ کَ ظّد ایً ا

جٍف زا ىی ةاقغ. در ىسيّع از ٌُؼ ؿیکّرات ٌلف ىغرٌیؽاؿیّن ةا جّزَ ةَ جٍاكىات ذاجی ىیان جّؿَْ 

 (.1111:144)رىىان زاده، ٌاىؽون و افؽایف آگاُی ُای كّىی ىّزب جكغیغ ىٍازّات كّىی اؿث

 ج( ٌُؼیَ پؼدازی ُای ىؼصهَ گػار

ً اىؼ اؿث کَ زّاىِ ةا مٍْحی ةا ُـحَ امهی ٌُؼیَ پؼدازی ُای ىؼصهَ گػار ىتحٍی ةؼ ای

ىكکالت و جٍگٍاُای کيحؼی از زيهَ ُّیث ظّاُی ُای كّىی و ىـایم ىتحال ةَ آن ىّازَ اٌغ. ؿؼقث در 

صال دگؼگٌّی و جضّل پػیؼ زّاىِ در صال گػار فىا و قؼایي ىـاّغ جؼی را ةؼای ةؼوز ةضؼان ُای گٌّاگّن 

 ىِیا ىی ؿازد.

گػار، ةا اكحناد ىعحهي ودر صال جّؿَْ، ةا دگؼگٌّی ارزش ُا و ةا  ٌحیسَ آن کَ، زّاىِ در صال

دورٌياد ُای ىحفاوت و ٌیؽ ةا جٍف ُا و ةضؼان ُای ةیكحؼی دؿث ةَ گؼیتاٌٍغ و ةایغ گفث جّاٌایی ایً دونحِا 

 ُای ةـیار واةـحَ اٌغ. "اگؼ"و  "اىا"در ىِار ةضؼان در ىْؼض ٌّؿاٌات فؼاواٌی كؼار داقحَ و ةَ 

ٌش ةیً انيههی، ایً کكّرُا ةَ واؿٌَ فلغان و یا وْف كغرت ؿیاؿی، اكحنادی، فؼٍُگی و در ؿ

جکٍّنّژیک جضث جادیؼ ٌُام ةیً انيهم ىی ةاقٍغ. و ٌُام ةیً انيهم ٌیؽ جيایالت و ظّاؿحَ ُای ظّد را ةَ 

قؼایي  مّرت ىـحلیو و غیؼىـحلیو ةؼ ایً زّاىِ دیکحَ ىی کٍغ. جضيیالت و جتْیىات كّىی و ٌیؽ
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ازحياّی و ىضؼك امهی ُّیث ظّاُی و صؼکث ُای  -ةؼقيؼده قغه، ةـحؼ ىٍاؿب افؼاط گؼی ُای ؿیاؿی

 .(411:149)ىلنّدی،جسؽیَ ًهتاٌَ در زِث دؿحیاةی ةَ آیٍغه ای آرىاٌی ظّاُغ ةّد

 د( ٌُؼیَ پؼدازی ُای دوران فؼاٌّ گؼایی

را در ىلاةم  "فؼاٌّگؼایی "انةؼظی از پژوُكگؼان گفحيان زغیغی جضث ٍّّ 110:از دَُ 

اٌغیكَ ٌّگؼایی درافکٍغٌغ کَ از زاویَ زغیغی اىکان ةؼوز و جكغیغ ؿحیؽه ُای كّىی در دوران زغیغ را ةؼ 

 ؿاده ؿازی گؼایف و زِث ةضؼان ُای كّىی در زّاىِ فؼاٌّگؼا ةَ دو مّرت اىکان پػیؼ اؿث1 ىی رؿغ.

حی و ؿپؾ ةَ فؼاىغرن جضؼکات كّىی ٌیؽ ؿیؼ قحاةٍغه رو ةَ اول؛ در صؼکث قحاةٍغه زّاىِ از ؿٍحی ةَ مٍْ

دوم؛ در صؼکث زّاىِ ؿٍحی ةَ فؼا مٍْحی، ىلٌِ جّؿَْ و ىغرٌیـو ىٍؽنگاه افّل کكيکف  مّْد دارٌغ.

ُای كّىی اؿث کَ پؾ از گػراٌغن ایً ىؼصهَ، ىسغدا قاُغ رقغ قحاةان ُّیث ظّاُی ُای كّىی ظّاُیو 

 ةّد.

 

 ، قًمی ي مذَبی کطًر ویجزیٍسبختبر فضبیی  -5

اؿث کَ از پؼزيْیث جؼیً کكّر آفؼیلا و زيِّری فغرال ٌیسؼیَ کكّری در غؼب آفؼیلا 

اؿث. ایً کكّر از غؼب ةا ةٍیً، از قؼق  ایانث و یک ىٌٍلَ صکّىث فغرال ىؼکؽی جكکیم قغه 19ىسيَّّ 

ّر ظهیر گیٍَ، ةعكی از اكیاٌّس اًهؾ، اؿث. در زٍّب ایً کك ةا چاد و کاىؼون و از قيال ةا ٌیسؼ ُيـایَ

  .اؿث كؼار گؼفحَ

 

 

 1 جّزیِ زيْیث در کكّر ٌیسؼیَ:ٌلكَ قياره
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درمغ(  :1درمغ(، یّرةا ) 11كتیهَ وزّد دارد کَ ىِيحؼیً آٌِا ُائّؿا ) 120در ٌیسؼیَ ةیف از 

 .کكّر زٌغگی ىی کٍٍغدرمغ( ُـحٍغ. ةؽرگحؼیً آٌِا، ُائّؿا، ةا اکذؼیث ىـهيان در قيال  1:و ایتّ )
فّالٌی در قيال کكّر، -ىیهیٌّی ٌیسؼیَ ٌیؽ از ٌُؼ كّىیث و زةان چٍغپاره اؿث. كّم ُّؿَ 40:زيْیث 

ّيغجا ىـهيان ُـحٍغ و یاروکّةا در زٍّب غؼةی، ةْىی ىـهيان و ةْىی ىـیضیٍغ. كّم ایگتّ در قيال 

دالیم جّؿَْ ةّکّصؼام در  .از كّم کاٌّریؾ ُـحٍغ ّکّصؼامة قؼكی زٌغگی ىی کٍٍغ. ةیكحؼ پیکارزّیان

ُای ٌیسؼیَ اؿث کَ ةا اّيال ظّد  اىٍیحی افؼاًی دونث-یکی از دالیم ایً اىؼ، راُتؼدُای ؿیاؿی ٌیسؼیَ

 ثُا را فؼاُو کؼده اؿ ؼاردادن افکار ّيّىی و ككؼ زّان جّؿي ایً گؼوُکزىیٍَ ةازیچَ ك

(.wikipedia.orgwww.) 

 

 
 1 جٍّع كّىی در کكّر ٌیسؼی1ٌَلكَ قياره

 

جّان از ٌلف كّىیث در َِّر و ىعنّما اٌحكار ؿؼیِ ایً پغیغه در ٌیسؼیَ  از ؿّی دیگؼ ٌيی

كتیهَ ّيغه )ُاواؿا و  1ای دارد کَ ایً ؿاظحار، از  تیهَزاىَْ ٌیسؼیَ ُيچٍان ؿاظحار ك .پّقی کؼد چكو

كتیهَ ُاواؿا )ةا اکذؼیث ىـهيان( در قيال ٌیسؼیَ و كتیهَ ایتّ )ةا اکذؼیث ىـیضی(  .قّد ایتّ( جكکیم ىی

 .در كـيث زٍّةی ٌیسؼیَ جيؼکؽ دارٌغ
-ای ُای فؼكَ ىیؽان گـم .ای و ىػُتی ةـیاری ىیان ایً دو كتیهَ رخ داده اؿث ُای فؼكَ جاکٍّن درگیؼی

جؼیً دنیم  ىػُتی زاىَْ ٌیسؼیَ ةَ صغی اؿث کَ در جيام ىٍازّات ؿیاؿی اٌحعاةاجی ایً کكّر، امهی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ُای ىـهياٌان جٍغرو ةا دونث ٌیسؼیَ در  درگیؼی. گؼدد ُا ةازىی ىٍاككَ ةَ زغایی ایً دو فؼكَ و ىػُب آن

 .مغُا کكحَ ةؼزای گػاقث 1001ر ىاه ژوئیَ ؿال ُای کاٌّ، ةّرٌّ و یّةَ در قيال ٌیسؼیَ د ایانث

ُا ٌتّده و  وزَ كادر ةَ ىغیؼیث ایً اظحالف ایً در صانی اؿث کَ دونث ٌیسؼیَ از یک ؿّ ةَ ُیچ

ُایی را در صق ىـهيیً ایً  ّغانحی از ؿّی دیگؼ ٌیؽ گاُا ةا اَِار جيایم ّهٍی ةَ زِث ىـیضیان ٌیسؼیَ، ةی

رؿغ كتم از ُؼ چیؽ، ٌاجّاٌی دونث ٌیسؼیَ )یا کكّرُای  ُی کهی، ةَ ٌُؼ ىیدر ٌگا .دُغ کكّر اٌسام ىی

ُا فؼاُو قغه( در ىغیؼیث اكحنادی و ازحياّی، و گـحؼش  آفؼیلایی دیگؼ کَ زىیٍَ رقغ جؼوریـو در آن

 .ُایی ُيچّن ةّکّصؼام اؿث ؿاةلَ فلؼ در ایً کكّرُا، ّاىم اؿاؿی پیغایف گؼوُک ةی
جّاٌغ زٌگ ظٌؼی  ُا، ىی ّد صاىیاٌی ُيیكگی ةؼای جؼوریـو و ةؼُو زدن آراىف ىهثایً اىؼ در کٍار وز

 .) http://khabaronline.ir(ُا ةاقغ زغی ةؼای کكّرُای فلیؼ زِان ؿّم و صاکيان آن
ةَ نضاظ ىـائم اىٍیحی ، قيال ٌیسؼیَ ُيچٍان ةا ظكٌّث گؼوه جؼوریـحی ةّکّ صؼام ، گؼوه 

ُا ىیان ىٌٍلَ قيال )ّيغجا  ٍف،ج کٍغ مٌالح ىـهيان ، دؿث و پٍسَ ٌؼم ىیقتَ ٌُاىی جؼوریـحی ةَ ا

 ٌكیً( در صال افؽایف اؿث .  ٌكیً( و زٍّب )ّيغجا ىـیضی ىـهيان
ٌیسؼیَ ، ةَ ٍّّان ةؽرگحؼیً اكحناد و ةؽرگحؼیً جّنیغکٍٍغه ٌفث آفؼیلا ، اٌحعاةات صـاؿی  کكّر

ُای  درمغی ، و ٌؼخ ةاالی ةیکاری ٌیسؼیَ ىِيحؼیً چانف 11فلؼ ٌؼخ  کؼد. را در ىاه فّریَ ةؼگؽار ظّاُغ 

ُای ةـیار ىِيی روةؼو ظّاُغ قغ . كیيث ٌفث در  آیٍغه ظّاُغ ةّد . ةغجؼ ایً کَ ، اكحناد ٌیسؼیَ ةا چانف

 . صال ؿلّط اؿث ، و فـاد در مٍْث ٌفث و ؿؼكث ٌفث ُيچٍان اداىَ دارد
اكحنادی، جّاٌـحَ اؿث از دیگؼ كٌب اكحنادی آفؼیلا  ُای اظیؼ از نضاظ گؼچَ ٌیسؼیَ در ؿال

ؿیاه جتغیم قّد، اىا اكغاىات جؼوریـحی گؼوه  یٍْی آفؼیلای زٍّةی پیكی ةگیؼد و ةَ كغرت اكحنادی اول كاره

ةّکّصؼام، درکٍار ىْىالجی ٌُیؼ ٌاةؼاةؼی ازحياّی، فلؼ و فـاد گـحؼده دونحی ىّزب قغه کَ ایً کكّر 

 پیف ةتؼد.  ُای جّؿَْ ظّد را در ؿٌضی وؿیِ ةَ ىَكادر ٌتاقغ ةؼٌا
ُای  گػاران ظارزی واةـحَ اؿث. اىا گـحؼش ٌااىٍی ٌیسؼیَ در مٍایِ و کارظاٌسات ظّد قغیغا ةَ ؿؼىایَ

گػاران جادیؼ ىٍفی  ُای ةّکّصؼام اجفاق افحاده ةؼ اّحياد ؿؼىایَ ُا و قّرش رةایی کٌٍّی کَ در ٌحیسَ آدم

ُا ةاالرفحً  کؼده اؿث. پیاىغ ایً ٌااىٍی ُای اكحناد ٌیسؼیَ را ةا ىضغودیث ىّازَ  فیثگػاقحَ و جضلق َؼ

گػاری ظارزی را دقّار کؼده. ةا قغت  ُای ةهٍغىغت در ایً کكّر اؿث و زػب ؿؼىایَ گػاری ریـک ؿؼىایَ

ؼؿی ُای اكحنادی در قيال کكّر ؿیؼ ٌؽونی داقحَ، دؿح گؼفحً اكغاىات جؼوریـحی، ؿؼّث فْانیث

ُا ةا کاُف ىّازَ قغه اؿث. چؼاکَ اىٍیث کكّر ىلنغ، ّاىهی  ُا ةَ ةازار در زٍّب و فؼوش قؼکث قؼکث

 .sharghdaily.ir )111:اس)فیؼوزی،   گػاری کكّرُای ظارزی کهیغی در ةضخ ؿؼىایَ
 تحلیل یبفتٍ َب -6
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 تًسؼٍ ي وببزابزی فزغت َبی رضذ در مىبطق قًمی ویجزیٍ

از کكّرُای روةَ رقغ كاره افؼیلا اؿث. ونی ّّاىم چّن درگیؼی ُای كّىی  و جّؿَْ کكّر ٌیسؼیَ یکی  

 ٌاىحساٌؾ ةا وزّد ىٍاةِ ُّیو ٌفحی ةاّخ قغه قاظل ُای جّؿَْ اٌـاٌی رقغ کيی داقحَ ةاقغ.
 ضبخع تًسؼٍ اوسبوی کطًر ویجزیٍ 1جذيل ضمبرٌ  

 ضبخع تًسؼٍ امیذ بٍ سوذگی سًاد درآمذ سزاوٍ

1611 1/69 44/47 47/0 

 .(10:1389)خبکپًر ي ببيان پًری،

 

اٌَ جّؿَْ ةَ ٌّّی، كاةهیث جٌتیق و ؿازگاری ةا اوواع و اصّال رگاچُِؼ یک از ٌُؼیَ ُای 

 ٌیسؼیَ دارٌغ.

ٌُؼیَ پؼدازی ُای ؿٍحی ةا جکیَ و جاکیغ ةؼ دوران اؿحْيار ةَ ویژه زىان صىّر كغرت ُای اروپایی  -

یً ةَ گٌَّ ای ىـحْيؼه اروپا ةّده اؿث و ایً پیغایف  کَ ةا ىـائهی چّن اؿحْيار کٍَِ و ةْغ اؿحْيار ٌّ

اؿث را ةَ قیّه ُای  اؿحْيار ةَ اٌضای ىعحهف، فؼٍُگ ةّىی و فؼٍُگ ُایی کَ در آٌسا وزّد داقحَ

ٌیسؼیَ را ىِیا ةؼای ورود ةَ  گٌّاگّن از ةیً ةؼده اؿث و زیؼؿاظث ُایی کَ ةَ ٍّّان ىذال ىی جّاٌـحَ

ٌیسؼیَ جا ؿال  ّاىم اؿحضانَ اكهیث ُای كّىی ىی قٌّغ.زِان ىغرن ةکٍغ، جلؼیتاً از ةیً ةؼده اؿث را 

جّؿي اٌگهـحان ةَ مّرت دو ةعف ىسؽا ی قيال و زٍّب اداره ىی قغ ونی در ایً ؿال ةٍا  1:3:

كّر را ةَ ةؼ ىٍافِ اكحنادی ظّد و ىـانَ ركاةث ُای اؿحْياری ةا دیگؼ کكّر ُای اروپایی ایً ک

مّرت ىـحْيؼه واصغ جتغیم کؼد . در ایً فامهَ جا زىان اؿحلالل اٌگهـحان ةَ ظاًؼ اداره ةِحؼ اىّر 

و رفِ ظٌؼ قّرش ىهی ّهیَ اؿحْيار ةَ ُؼ ًؼیلی ؿْی در جكغیغ اظحالفات ىّزّد كّىی ، ٌژادی 

ا ةَ ًّر کاىم و ىػُتی ةیً گؼوه ُای ىّزّد در ایً کكّر داقث جا ایً گؼوه ُا ُّیث ظّد ر

 .ىحفاوت و ّهیَ یکغیگؼ جْؼیف کٍٍغ و اصحيال اجضاد ىهی ّهیَ اؿحْيار ةّزّد ٌیایغ

در چٍیً از دیغ ٌُؼیَ پؼدازان زغیغ ةضؼان ُای كّىی در ٌیسؼیَ پؾ از ىؼزةٍغی ُای زغیغ  -

ی ُو ُـث فىایی قيا آرام آرام ىی ةییٍغ کَ در کكّری ىاٌٍغ ٌیسؼیَ کَ دارای ىٍاةِ غٍی ةـیار زیاد

ؼژی ُو ىضـّب ىی قّد، و رقغ و ٌيّ و َِّر زٍگ ُای داظهی و ىتارزان و  یکی از قاُؼاه ُای ٌا

از  .کـاٌی کَ ىا ةا ٌام جؼورریـث از آٌِا یاد کٍیو در زای زای ٌیسؼیَ ىی ةیٍیو کَ ٌيّدار ىی قّد

ُو ةؼ صـب جلـیـو  جا زىان اؿحلالل اٌگهـحان اداره ٌیسؼیَ را ةَ مّرت ؿَ ةعف ىسؽا از 1:3:

 در ّيغه كّىی گؼوه ؿَ کَ غؼةی و قؼكی ، قيانی ىٌٍلَ ؿَ ةَ کكّر ةؼ اؿاس ىْیار ُای ٌژادی 

 ةّزّد ةاّخ کَ یافث اداىَ ٌیؽ آن از ةْغ صحی و اؿحلالل زىان جا روٌغ ایً و داد كؼار ةّدٌغ اٌسا

 .صغ قغوا ىهی ُّیث ٌیاىغن



 
 

1428 
 

از ؿاظث ؿیاؿی، اكحنادی وازحياّی اؿحلالل کكّر ٌیسؼیَ از دیغ ٌُؼیَ پؼدازی ُای ىؼصهَ گػار  -

ٌیيی از ایً زيْیث  ىیهیٌّی ٌیسؼیَ کَ 23: زيْیثةْغ از ىؼزةٍغی ُای زغیغ کَ ةاّخ قغ 

ىـهيان اؿث در قيال و غؼب کٍٍغ و ٌیيی دیگؼ از ایً زيْیث، ىـیضی ُـحٍغ کَ در ىؼکؽ و زٍّب 

 درمغ از ىؼدم ٌیسؼیَ ىكغّل ةَ کكاورزی ةاقٍغ. 90 ٌیسؼیَ ؿاکً اٌغ پؼاکٍغه قٌّغ و ةیف از

)www.mehrnews.com/1394( 
 اؿحْيار دوران از جلهیغ ةَ و کكّر اىّر ةِحؼ اداره ةؼای کكّر ایً دونث ٌیسؼیَ  در زىان اؿحلالل

 کكّر ایً در صاکو كّىی گؼوه ؿَ ةؼ جکیَ و كّىیث ىتٍای ةؼ را کكّر ؿیاؿی و اداری جلـیيات

ی و كّى گؼوه ؿَ ایً ؿهٌَ جضکیو ىّزب ةهکَ ٌكغ صم کكّر ایً ىكکالت جٍِا ٌَ کَ ددا كؼار

 کكّر ایً در ؿازی دونث–جىْیف و ٌاروایحی دیگؼ اكّام و ةغٌتال ان قکم ٌگؼفحً فؼایٍغ ىهث 

 گؼوه ؿَ ؿهٌَ از کاؿحً و ٌژادی ىـانَ کؼدن اُيیث کو ُغف ةا ةْغی ُای دونث در انتحَ. قغ

یا  و آورد دوام ٌحّاٌـث ىعحهف ةغالیم کَ کؼدٌغ جلـیو ةیكحؼی ىٍاًق ةَ را کكّر ، كّىی ّيغه

ةَ ظاًؼ ووْیث قکٍٍغه ایً کكّر و وزّد جفاوت ُا در ؿٌش در ایً دوران  .ىكکهی را صم کٍغ

كّىی ةَ ظاًؼ جفاوت ُای ٌژادی ، اكحنادی و فؼٍُگی ، روٌغ کاٌانیؽه قغن ایً کكّر ةا قکـث 

 .ٍازّات كّىی در ایً کكّر ةا اٌگیؽه ُای ىػُتی ، ؿیاؿی و اكحنادی گـحؼده جؼ قغىّازَ قغ و ى

ىی ةاقغ. در  110:ؼ ةؼوز ةضؼان ُای كّىی از دَُ ةٌُؼیَ پؼدازان دوران فؼاٌّگؼایی ةَ ٌّّی ٌاَؼ  -

ایً دیغگاه، كّىیث ىغاری، ٌژاد پؼؿحی و ّغم جضيم و جـاُم ٌاقی از جکیَ ةیف از صغ ةؼ فؼدیث 

ـان ُا و ُّیث گؼوُی و ازحياّی و ٌیؽ ةازجاب کاُف دونث کَ ةَ قکم ىٍازّات كّىی جتهّر ىی اٌ

 یاةغ.

ٌاکارآىغی ٌِاد دونث و ٌاکارآىغی ؿیـحو جّزیِ دؼوت در ایً کكّرُا و فـاد ٌِادیٍَ ةاّخ قغ جتْیه 

کی از جّؿي ی 1000در ةؼرؿی کَ در ؿال ًتلاجی و قکاف ُای ًتلاجی ةـیار ىكِّد ةاقغ. 

% از ىؼدم ایً کكّر كّىیث را ىِو جؼیً ٍّنؼ ُّیحی ظّد 31ىّؿـات اروپایی اٌسام قغه صغود 

ىی داٌٍغ و ُّیث ىهی در ایً کكّر ةـیار وْیف اؿث کَ ّّاكب ظٌؼٌاکی ةؼای ایً کكّر در پی 

حنادی دارد . از دیگؼ پیاىغ ُای وزّد ىٍازّات كّىی ةؼای ایً کكّر ىی جّان ةَ ىـانَ جّؿَْ اك

اقاره کؼد. ةا وزّد پحاٌـیم ُا ةؼای جّؿَْ در ٌیسؼیَ ، ةَ ّهث ایً ىٍازّات جّان و اىکان ةِؼه 

ةؼداری از پحاٌـیم ُا را ٌغارد و ىـانَ جّؿَْ اكحنادی درایً کكّر ةَ جّْیق افحاده اؿث . گـحؼش 

ُتی از دیگؼ پیاىغ ُای ةیياری ُا ، ةی دتاجی و ٌااىٍی ، ةیکاری ، جكغیغ فلؼ و گـحؼش ىٍازّات ىػ

  . )111africanstudies.blogfa.com:)زرگؼی،ىٍازّات كّىی در ٌیسؼیَ ُـحٍغ
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ؼایی ایً دیغگاه ُا ةا ىّاٌِ و اكغاىات كغرت ُای فؼاىهی نؽوم ازياع ٌُؼ و ؿیاؿث ُای گُي

زِاٌی ىؼةّط ةَ كّىی در ّؼمَ ُای اكحنادی، ازحياّی و ؿیاؿی را وؼوری ىی ٌيایغ. ةا جّزَ ةَ آىار ُای 

ىی ةیٍیغ کَ ةا جّزَ ةَ  1ةَ ٌلكَ قياره  کكّر ٌیسؼیَ فلؼ در ایً کكّر گـحؼش یافحَ اؿث کَ ةا جّزَ

 ؿیاؿث ُای اجعاذ قغه جّزیِ آن ىحفاوت اؿث.

 

 

 1 جّزیِ فلؼ در کكّر ٌیسؼی1ٌَلكَ قياره

 

ىـایم اكحنادی و فؼٍُگی ةا جّزَ ةَ جّؿَْ ٌاىحّازن در ٌیسؼیَ و گـحؼش فلؼ کَ ةؼظّاؿحَ از 

جّزیِ  3ىیان اكّام ىعحهف و ىػاُب اؿالم و ىـیضیث اؿث ةا جّزَ ةَ ىسيّع ٌلكَ جٌتیلی قياره 

 ىٍازّات كّىی ٌیؽ در ؿٌش کكّر ىحفاوت اؿث. 
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 1 قيار کكحَ قغگان غیؼٌُاىی در ىٍازّات كّىی کكّر ٌیسؼی3ٌَلكَ قياره

 
 

َ رقغ ةـیاری داقحَ و در گػقحَ ُو ةّد ةَ گٌَّ ای کَ ةؼ درگیؼی ُای كّىی در ٌیسؼیافؽایف 

و  43-141:ةَ گٌَّ ای کَ افؽایف قغیغ درآىغ ٌفحی در  جّؿَْ اكحنادی کكّر ُو جادیؼ گػار ةّده اؿث.

در اكحناد ٌیسؼیَ ىّدؼ ةّده، از ایً رو افؽایف درآىغُا در زِث جّؿَْ  10-141:جکؼار آن در ؿال ُای 

زیؼةٍایی و جّنیغات غیؼٌفحی اؿحفاده قغ. جا ةهکَ ایً کكّر ةحّاٌغ ظـارجِای ؿیاؿی،  َؼفیث جّنیغ اؿث

 (.110:ىسهَ اكحنادی،را زتؼان کٍغ) 194:-140:ازحياّی ٌاقی از زٍگ داظهی ؿال ُای 

ةا وزّد جكغیغ درگیؼی ُای كّىی در ٌیسؼیَ چانف زیادی کكّر در پیف رو دارد کَ ٌيٌَّ اُو 

 یؼ ىكاُغه ىی کٍیغ.آن را در زغول ز

 
 : آثبر تًسؼٍ وبمتًاسن در ویجزیٍ بب تبکیذ بز تىًع قًمی2جذيل ضمبرٌ 

 پیبمذَبی تًسؼٍ وبمتًاسن در بیه قًمیت َبی ویجزیٍ ّاىم
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ی
جٍّع كّى

 

 ةْغ ؿیاؿی فؼٍُگی -ةْغ ازحياّی ةْغ اكحنادی
کبَص سزمبیٍ گذاری 

 َبی خبرجی

 گستزش بیسًادی 

 در بیه بؼضی اقًام

 فشایص دخبلتُبی ابزقذرت َبا

 کطتبر وضادی تقًیت خبظ گزایی َب رضذ مىفی اقتػبدی

 وبامىی سیبسی ًَیت گزایی وببًدی سیزبىب ضُزَب

 اوتخبببت سيد َىگبم ػذم َمبستگی ملی وببًدی چبٌ َبی وفتی

 درگیزی قًمی وببًدی آداة ي سىه اقًام رضذ فقز

ػذم استفبدٌ اس پتبوسیلُبی   

 زَىگی قًمیت َبف

 ضیًع گزيَک َبی تزيریستی

 

 

 وتیجٍ گیزی -7

ىٍازّات داظهی یا ةیً دونحی )درون ىٌٍلَ ای(، جّؿَْ ی ازحياّی، ؿیاؿی و اكحنادی ٌیسؼیَ 

را ٌیؽ ةا ىّاٌِ زغی روةؼو کؼده اؿث. کكّری کَ پؼزيْیث جؼیً کكّر آفؼیلا و دارای یکی از ٌاُيگّن 

 (.911:111ادی، فؼٍُگی اؿث)صـیً پّر و ُيکاران،جؼیً کكّرُای ةَ نضاظ ٌژ

زٍتف ُای دؿحَ زيْی ةَ مّرت ةانلّه قاىم ٍّامؼ ّیٍی ىاٌٍغ1 ٌاةؼاةؼی ةیً اكّام از نضاظ 

ازحياّی و ىكارکث ؿیاؿی و ىحغییؼُای ذٍُی ىاٌٍغ1 اىیال زيْی كّم ةؼای اصیای ُّیث  -اكحنادی

حی و ایغئّنّژیکی ةیً اكّام ىی گؼدٌغ. ایً ظّاؿث ُا گؼوُی، ٌيادُای فؼٍُگی اش، جيایؽ ُای ىٍؽن

ىكؼوّیث ىٍافِ ركیب را ىی پػیؼٌغ و ٌیاز ةَ جيایم دو زاٌتَ ةا صکّىث را جنغیق ىی کٍغ ایً اىؼ ظّد، ةا 

افؽایف ٌاروایحی كّىی دؿحَ زيْی، قؼایٌی را فؼاُو ىی کٍٍغ کَ ةَ قکم گیؼی ؿازىان ُای ؿیاؿی 

 كّىی ىٍسؼ ىی قّد.

و اكهیث ُای كّىی و ىػُتی ٌیسؼیَ ٌـتث ةَ ُو یک جتْیه آقکار ىی ةاقغ کَ ةا ٌّّی ؿِ

ىضغودیث ُيؼاه اؿث. ٌحیسَ ایً اؿحؼاجژی گـحؼش قغیغ اظحالفات در زىیٍَ ُای اكحنادی و ازحياّی 

و  ىیان زٍّب و قيال ُيؼاه اؿث. آٌسا کَ یک ٌّع جّزیِ ٌاةؼاةؼ در كغرت ، ىٍاةِ ازحياّی ، اكحنادی

را ةا یک دیگؼ ىلایـَ کٍیغ  1و  1ووْیث فؼٍُگی در زىیٍَ ُای ىحْغد دیغه ىی قّد.اگؼ ٌلكَ ُای قياره 

قاُغ صىّر كّم گاٌّری و ُّؿَ ُا در ةغجؼیً قؼایي فلؼ و جّؿَْ ٌیافحگی اٌغ صحی از ٌُؼ ىػُتی ُو 

 ىـهياٌان ٌـتث ةَ ىـیضی ُا در قؼایي ةغجؼی كؼار دارٌغ.
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فاوت جّؿَْ در ةیً كّىیث ُا و ىػاُب قؼایي را ةؼای رقغ چانف ُای اىٍیحی در ٌحیسَ ایً ج

ؿیاؿی چّن فلؼ، ةیياری، ةیکاری، ىٍازّات كّىی، کاُف ؿؼىایَ گػاری ُای ظارزی و رکّد اكحنادی  –

 در پؼ زيْیث جؼیً کكّر افؼیلا کَ ؿؼقار از ىٍاةِ ًتیْی چّن ٌفث اؿث فؼاُو کٍغ.

 

 مىببغ -8
(؛ صلّق اكهیث ُا از ىٍُؼ كاٌّن اؿاؿی و ىّازیً ةیً انيههی،فنهٍاىَ جْانی صلّق، 110:كیؼ)آریا ىٍف، ة .:

 .3:و1:ؿال چِارم، قياره 

 (؛ كّىیث و كّم گؼایی در ایؼان،افـاٌَ و واكْیث، جِؼان، ٌكؼ ٌی.141:اصيغی، صيیغ) .1
كّىیث و ُّیث كّىی در (، جضهیم 111:اصيغی پّر، زُؼا، صیغری ىّمهّ، ًِيّرث، صیغری ىّمهّ، ًیتَ) .1

 ایؼان؛ زِث اىٍیث پایغار، فنهٍاىَ اٌحُام ازحياّی، ؿال دوم، قياره اول.

(، ىغل ؿازی ٌكاٌگان ؿیاؿث ُای ُيگؼا و واگؼای كّىی در 113:اُّيی، ُادی ،صیغری ، زِاٌگیؼ ) .3

 ؿال یازدُو، قياره اول. –ایؼان، ، فنهٍاىَ ژئّپهحیک 

(، ةؼرؿی راةٌَ ةیً ُيگؼایی اكّام )جؼك و کؼد( و اصـاس اىٍیث :11:ىیغ)ةِؼاىیان، قفیِ و ةِؼاىیان، ا .2

پایغار و قٍاظث ّّاىم ىّدؼ ةؼ جلّیث ُيگؼایی اكّام در اؿحان آذرةایسان غؼةی، دوفنهٍاىَ پژوُف ؿیاؿث 

 ٌُؼی، قياره یازدُو.

یث ىؼزُا، ، فنهٍاىَ (، ارجتاط ةیً پؼاکٍغگی اكّام ایؼاٌی و اى111ٍ:پیكگاُی فؼد، ىؼیو اىیغی آوج) .9

 ژئّپهیحیک، ؿال پٍسو، قياره اول 

 اٌحكارات پژوُكکغه اىیؼ کتیؼ.(؛ امّل و ىفاُیو ژئّپپهیحیک، 110:صافٍ ٌیا، ىضيغروا) .4

(، ةٍیان ُای زغؼافیایی و ژئّپّایحیکی 111:صـیً پّر پّیان، روا ، ىسحِغ زاد،پیؼوز ، اصيغی پّر، زُؼا ) .1

 نهٍاىَ ىٌانْات قتَ كاره داٌكگاه ؿیـحان و ةهّچـحان، ؿال دوم، قياره پٍسو.ف -رواةي در قتَ كاره ٍُغ، 

 (؛ ةؼرؿی قاظل جّؿَْ اٌـاٌی درکكّرُای اؿالىی،111:ظاکپّر، ةؼاجْهی، ةاوان پّری، ّهیؼوا) .1

 ىسيَّّ ىلاالت چِارىیً کٍگؼه ةیً انيههی زغؼافیغاٌان زِان اؿالم. 

 ان كّىی در ایؼان، فنهٍاىَ ىٌانْات راُتؼدی، پیف قياره اول.(، روٌغ ةضؼ144:رىىان زاده، ّتغاهلل) .0:
پارادایيی ٌّ در ُّیث ىهی ةا جاکیغ ةؼ پؼاکٍف فىایی اكهیث ُا در ایؼان، جّؿَْ فؼٍُگی،  اةؼاُیو؛روىیٍا، .::

 زهغ چِارم، ىسيَّّ ىلاالت ُيایف ؿیاؿث ُا و ىغیؼیث

(، قٍاؿایی ىؤنفَ ُای ُيتـحگی ىهی در 111:ؿْغآةادی، ّهی امغؼ، پّرّؽت، ّهی امغؼ، ّتاؿی، ًیتَ( .1:

 .31اكّام ایؼاٌی، فنهٍاىَ راُتؼد دفاّی، ؿال یازدُو، قياره
 .1111africanstudies.blogfa.com www:زرگؼی، .1:

(، ىهی گؼایی كّىی1 در زـحسّی درك ةیكحؼ، فنهٍاىَ ىٌانْات ظاورىیاٌَ، ؿال 149:ؿیغاىاىی،کاووس) .3:

 .::و  0:چِارم، قياره 
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  .sharghdaily.irwww(1111:ی،ُادی)فیؼوز .2:

فنهٍاىَ ىٌانْات  -(،جغ راةؼت گؼ و روش ٌّیً ىٌانَْ زٍتف ُای كّىی119:كاؿيی، ىضيغ ّهی) .9:

 راُتؼدی، ؿال دُو، قياره ؿّم.

اٌكارات پژوُكکغه ىٌانْات  (؛ ٌاصیَ گؼایی در ایؼان از ىٍُؼ زغؼافیای ؿیاؿی،111:کاویاٌی راد، ىؼاد) .4:

 راُتؼدی

چكو اٌغازی ةؼ درگیؼی ُای كّىی در پاکـحان؛ (،111:)ؿیغ ىضيّد صـیٍی، ىضيغ مادق ، کّقکی،  .1:

غ قِؼوا، فنهٍاىَ جضلیلات ؿیاؿی ةیً انيههی، داٌكگاه آزاد اؿالىی واص –ىٌانَْ ی ىّردی قِؼ کؼاچی؛

 قياره ةیـحو.

ؿث كّىی در کكّرُای چٍغ كّىی و ارائَ انگّی ةِیٍَ، ىٌانَْ ىّردی ةؼرؿی ؿیا(؛ 111:ّتغی، ٌّاا...،) .1:

 .ایؼان )آذرةایسان و کؼدؿحان(، رؿانَ دکحؼی، رقحَ زغؼافیای ؿیاؿی، جِؼان1 داٌكگاه جؼةیث ىغرس

(، جضهیم فىایی ةضؼان كّىیث ُا در ظاورىیاٌَ، فنهٍاىَ ّهيی 111:ّؽجی، ّؽت اهلل، اصيغی ؿیهّه، زيال) .10

 اٌـاٌی، ؿال دوم، قياره دوم.زغؼافیای 

ازحياّی ةا جاکیغ ةؼ جّؿَْ پایغار، فنهٍاىَ  -(؛ انگُّای جّؿَْ اكحنادی111:ّهّی زاده، ؿیغ اىیؼ ىضيغ) .:1

 .139-132ؿیاؿی اكحنادی، قياره 

 .(؛ جّؿَْ اكحنادی)ىفاُیو، ىتاٌی ٌُؼی، رویکؼد ٌِادگؼایی و روقً قٍاؿی(، ؿيث111:ىحّؿهی، ىضيّد) .11

 .ُای ایؼاٌی، جِؼان1 ٌی ُای ژئّپهیحیک و واكْیث (؛ ایغه141:، پیؼوز )ىسحِغزاده .11

 (، ىؼوری ةؼ جْغیم ؿاظحاری ٌیسؼیَ، دوره اول. آذرىاه.110:ىسهَ اكحنادی) .13

(، ٌاُيگٌّی زيْیحی و جّؿَْ ىهی ةا جاکیغ ةؼ ٌاُيگٌّی كّىی، جِؼان، ىّؿـَ ىٌانْات 149:ىلنّدی) .12

  ىهی.
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US 
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